
Styrelsens redogörelse enligt 25 kap. 4 § aktiebolagslagen 

Styrelsen i Serendipity Ixora AB (publ), org.nr 556863-3977, avger 
härmed följande redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för 
bolagets ställning vilka inträffat efter det att årsredovisningen avseende 
räkenskapsåret 1 januari 2017 – 31 december 2017 lämnades. 
Redogörelsen har upprättats med anledning av styrelsens förslag om 
frivillig likvidation av bolaget och utskiftning av tillgångarna till bolagets 
ägare, att framläggas på extra bolagsstämma i bolaget den 14 januari 
2019. Informationen om förslaget framgår av kallelsen till extra 
bolagsstämma, som finns tillgänglig på bolagets webbplats 
www.serendipity.se.

Sedan ovannämnda årsredovisning har bolaget avyttrat samtliga aktier i 
Serendipity Growth AB. Diamorph AB delades ut till Bolaget före 
försäljningen av Serendipity Growth AB. Avyttringen resulterade i en 
kontant betalning om 219 Mkr till bolaget före transaktionskostnader. 
Vidare har bolaget avyttrat samtliga aktier i Exeger AB, vilket resulterade 
i en kontant betalning om 8,7 Mkr. Bolaget har vidare ingått avtal om 
försäljning av samtliga aktier i Diamorph AB. Ersättningen till bolaget 
uppgår till cirka 110 Mkr före transaktionskostnader och beror på 
valutakursen vid tillträdet som är beräknat 31 januari 2019.  

 
_____________  

Stockholm i december 2018

Serendipity Ixora AB (publ)

Styrelsen

Saeid Esmaeilzadeh
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Serendipity Ixora AB (publ)
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